
 
 

 
 

Generalforsamling i foreningen Juelsminde Havnemuseum 
tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i Juniorhuset, Havnen 6 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, samt forslag til budget 

og kontingent. 
                                           
4. Valg af bestyrelse:  

På valg er Poul Frank Petersen, Ole Pedersen og Tage Rasmussen. Poul Frank 
Petersen ønsker ikke genvalg. Ole Pedersen og Tage Rasmussen er villige til genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Peter Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
3 medlemmer er udpeget af Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Lokalarkiv og 
Turistforeningen. Det er henholdsvis Carsten Clausen, Olaf Bach og Rie Holmbjerg 
Jensen. Disse tre medlemmer blev på generalforsamlingen i 2018 udpeget for en 2 årig 
periode. Rie Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Derfor har Turistforeningen 
udpeget nyt medlem, som er Inger Baungaard. Carsten Clausen og Olaf Bach er blevet 
udpeget for en ny 2 årig periode. 
 

5. Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.  
   1. suppleant er Peter Jensen og 2. suppleant er Jørgen Hansen. Jørgen Hansen ønsker 

ikke genvalg. Hvis Peter Jensen vælges som nyt bestyrelsesmedlem, skal der vælges 
ny 1. og 2. suppleant.  

 Bestyrelsen foreslår Flemming La Cour som ny 1. suppleant og Jens Kjær som 2. 
suppleant.  

 
6. Valg af revisor:  
    Freddy Frederiksen er villig til genvalg 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
 
8. Eventuelt. 
 



Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
indsendt min. 14 dage før generalforsamlingen via mail til Tom Laursen 
mail@hannetom.com  

Hvis der blandt vores medlemmer skulle være nogen, der ville hjælpe på Havnemuseet 
som kustode, så kunne vi godt bruge lidt flere her i 2020. Der er tale om 2-timers vagter, 
og vi skal nok sørge for en grundig introduktion. Er du interesseret, så kontakt Ole 
Petersen, som har ansvaret for vores stab af kustoder. Ole kan kontaktes på mobil 
40113885 eller lupinvej6@mail.dk  
 
Generalforsamlingen afsluttes med et foredrag ved journalist Lars Juul, tidligere 
lokalredaktør i Juelsminde.  
Titlen er ”En God Historie – med havnen som kulisse” 
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